ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
-------------------------------------------------------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) จํานวน 8 สาย ราคากลางทั้งสิ้น 2,100,000 บาท (-สองล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน-) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว แยกเป็นแต่ละโครงการ ดังต่อไปนี้
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
กว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร แบบแปลนเลขที่ 50/2559 บ้านเกวต หมู่ 6 ตําบลพญา
แก้ว ราคากลาง 200,000.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด ไม่มีไหล่ทาง) กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพนื้ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร แบบแปลนเลขที่ 54/2559
บ้านน้ําคา หมู่ 1 ตําบลพญา
แก้ว ราคากลาง 100,000.-บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)
- โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นที่โครงการลําไยแปลงใหญ่ (บ้านม่วง พญาแก้ว คันนา)
(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร
แบบแปลนเลขที่ 52/2559 บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ตําบลพญาแก้ว ราคากลาง 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
- โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) กว้าง 3 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพนื้ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 243 ตารางเมตร แบบแปลนเลขที่ 55/2559 บ้านชี หมู่ 7 ตําบลเชียงกลาง
ราคากลาง 150,000.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน-)
- โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) กว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพนื้ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร แบบแปลนเลขที่ 51/2559 บ้านพูล หมู่ 3 ตําบลพญาแก้ว
ราคากลาง 500,000.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
- โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)ใกล้สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้วแห่งใหม่ กว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 448
ตารางเมตร แบบแปลนเลขที่ 58/2559 บ้านคันนา หมู่ 2 ตําบลพญาแก้ว ราคากลาง 250,000.-บาท (-สองแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน-)
- โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 352 ตาราง แบบแปลนเลขที่ 59/2559
บ้านผาน้ําย้อย หมู่ 5 ตําบล
พญาแก้ว ราคากลาง 200,000.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
- โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) กว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพนื้ ที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร แบบแปลนเลขที่ 60/2559 บ้านกอก หมู่ 8 ตําบลเชียงกลาง
ราคากลาง 200,000.-บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่ เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-23. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
เชื่อถือ ดังต่อไปนี้
6.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านเกวต ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 100,000.-บาท
6.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านน้ําคา ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 50,000.-บาท
6.3 โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่พื้นทีโ่ ครงการลําไยแปลงใหญ่ บ้านพญาแก้ว
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000.-บาท
6.4 โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มไี หล่ทาง) บ้านชี ในวงเงินไม่น้อยกว่า
75,000.-บาท
6.5 โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มไี หล่ทาง) บ้านพูล ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 250,000.-บาท
6.6 โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มไี หล่ทาง) บ้านคันนา ในวงเงินไม่น้อยกว่า
125,000.-บาท
6.7 โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มไี หล่ทาง) บ้านผาน้ําย้อย ในวงเงินไม่
น้อยกว่า 100,000.-บาท
6.8 โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มไี หล่ทาง) บ้านกอก ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 100,000.-บาท
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2560 ระหว่างเวลา 09.30 น.ถึง 11.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง จํานวน 8 สายทาง ตามที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงกลางพญาแก้วกําหนด
กําหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเชียงกลาง ที่ว่าการอําเภอ
เชียงกลาง จังหวัดน่าน

-3ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลเป็นรายโครงการ ดังต่อไปนี้
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านเกวต ในราคาชุดละ
500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านน้ําคา ในราคาชุดละ 500.บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) เข้าสู่พื้นที่โครงการลําไยแปลง
ใหญ่ บ้านพญาแก้ว ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-)
4.โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านชี ในราคาชุดละ 500.บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านพูล ในราคาชุดละ
1,000.-บาท (-หนึ่งพันร้อยบาทถ้วน-)
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านคันนา ในราคาชุดละ
500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านผาน้ําย้อย ในราคาชุดละ
500.-บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านกอก ในราคาชุดละ 500.บาท (-ห้าร้อยบาทถ้วน-)
ได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ใน
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ขอซื้อเอกสาร
ประมูลได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
กรมบัญชีกลางwww.gprocurement.go.th หรือ www.ckpknanlocal.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 054-694599 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
( นายสามารถ ขอดเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

